
 
Liturgie en nieuws, zondag 27 september 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke jeugddienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: André Jonkman Muziek: Pim en Gijs Huitink, Bas van Maanen, 
Kindernevendienst:   Sieneke Abma en Rebecca Wielstra 
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marieke Buijnink Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wilma van Garderen  2e: Onderhoudsfonds (Avond: Jeugdwerk)     
Liturgie voor de morgendienst  
 
- Orgelspel 
 
- Voor de dienst: ‘Geef vrede door van hand tot hand, Lied 1014 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm 85: 1, 3, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria: 
 
        'Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
        als in den beginne, nu en immer, 
        en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.'  
                                       (waarna allen gaan zitten) 
- Gebed van inkeer 
- Zingen: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!, Lied 834 
- Woord voor levensvernieuwing: Exodus 20: 1-17 
- Zingen: Psalm 119: 30, 31  
- Gebed bij de opening van de bijbel 
- Zingen:  Laat de kind’ren tot Mij komen 
              (Uit: Alles wordt Nieuw, I. 20) 
 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
alle alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kind’ren open. 
Laat ze allen groot en klein 
Bij Mij binnenlopen. 
 

Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, 
houdt ze toch niet tegen! 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij Mij binnenlopen. 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Romeinen 12: 9-21 
- Zingen: U komt de lof toe (Lied 339a)  
 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen.   
 
- Verkondiging: voor zover het in uw macht ligt 
- Zingen: Rechter in het licht verheven, Lied 1008 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug  
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds (in de avonddienst voor 
Jeugdwerk) 
 
- Slotlied: Geef vrede, Heer, geeft vrede, Lied 1010 
 
- Zegen, waarna wij zingen De vrede van God, Opwekking 602 
(staande) 
 



Vrede van God, de vrede van God 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,  
in Jezus’ naam  geef ik jou 
vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou. 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest,  
De Heilige Geest zij met jou. 
vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou. 
 
Vrede van God, de vrede van God 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou. 
 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* Vanavond is een gezamenlijke jeugddienst in deze kerk: thema: 
‘Wie ben ik?’, voorganger is ds. Ria Scheltens-Ritzema met 
muzikale begeleiding van de huisband met Pim en Gijs Huitink, 
Bas van Maanen en Sieneke Abma. Rebecca Wielstra zingt ook. 
Jongeren worden vanmiddag vanaf 15.30 uur verwacht voor 
voorbereidingen en de gezamenlijke maaltijd. 
* Vandaag en volgende week zondag worden er na de 
morgendienst weer enveloppen uitgedeeld waarin u een groet 
kunt doen aan de onze broeders en zusters in Roemenië. Voor 
iedere envelop vraagt de Roemenië Commissie een financiële 
bijdrage, waarmee groentezaad gekocht wordt voor de families 
aldaar. Het restant wordt gebruikt voor diaconale steun  Doet u 
mee met het vriendschapsplan?  
* Collecte Vluchtelingenhulp. In de afgelopen weken werden we 
geraakt door de verhalen en de beelden van vluchtelingen, op 
weg naar een onzekere toekomst. Kerk in Actie geeft hulp. Al 
jaren in Syrië en de buurlanden, maar ook in andere  

conflictgebieden. Nu de nood bij de Europese grens zo hoog is, 
bieden we ook daar hulp. Wilt u hen concreet helpen met uw gift 
en hen opnemen in uw gebed? 
* Zondag 4 oktober is het weer Israëlzondag! Er is OPEN HUIS 
op dinsdag 6 oktober van 10 – 20 uur bij Janny van Essen, 
Krommesteeg 21 en op zaterdag 10 oktober van 11 tot 17 uur bij 
Anke van der Wal, Kastanjelaan-Oost. U kunt dan mooie en 
lekkere spulletjes uit Israël komen bekijken en proeven. 
Ook laten we dan een schitterende DVD zien! Een mooie 
gelegenheid om elkaar te "ontmoeten". U bent van harte welkom! 
  

 

 


